Cyklo kemp Toskánsko 2o18
8 - mi letá tradice

marzo/ aprile 2018

Casa in Maremma

Ano, je to již 8 let, kdy při jarním pobytu v překrásném Toskánsku zažíváme
tu pravou cyklistiku. Stále je mnoho nepoznaných cest a silniček. Mnoho dalších
výzev pro Vás a vaši silničku či bika. Pojeďte a ochutnejte …
V pořadí již 11. a 12. jarní cyklo kemp v italském Toskánsku je na světě.
… v roce 2017 prověřeno více než 100 účastníky …
POZOR ! Po mnoha kilometrech v sedle můžou bolet nohy a zadek !!!
No a to nás na tom prostě baví !!!
TERMÍNY UBYTOVÁNÍ * :

I. pátek 23.3. - sobota 31.3.2018 (8 nocí)
II. pátek 6.4. - sobota 14.4.2018 (8 nocí)

CENA ZA UBYTOVÁNÍ:
V CENĚ:

I. 3600 Kč/os

II. 3800 Kč/os

- pronájem AP na 8 nocí a o ½ den pozdější odjezd
- cena ubytování je při 4 osobách v AP.
- veškeré spotřeby energií včetně topení či chlazení klimatizací
- ložní prádlo a ručníky, závěrečný úklid AP (mimo kuchyňského koutu)
- vždy perfektní parta, kterou tvoříte VY
- doporučení tras a provedení krásami Toskánska

V CENĚ NENÍ:

Doprava, kterou organizuje AD JOSEF GRUNDMAN. Na Vaše
vyžádání Vám zašlu kontakt na možnost zakoupení jízdenky.

- nezahrnuje možnou pobytovou taxu cca 1Euro/den/osobu.
PLATBA:

Rezervace je spojena s platbou na účet 2300626151 / 2010.
Na platbu je následně vystavena faktura.

STORNO PODMÍNKY PRO I. TERMÍN: Při stornování do 10.3. 2018 vrátím veškeré
platby. Při storno do 19.3. vrátíme 50% ze zaplacené částky. Po stornování od
20.3.vrátím 20% z uhrazené částky.
STORNO PODMÍNKY PRO II. TERMÍN: : Při stornování do 20.3. 2018 vrátím veškeré
platby. Při storno do 1.4.2018 vrátíme 50% ze zaplacené částky. Po stornování od
2.4.vrátím 20% z uhrazené částky.
UBYTOVÁNÍ:
Apartmány jsou určeny pro čtyři osoby. Je zde jedna ložnice s dvojlůžkem a společenská
místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro dvě osoby. Dále koupelna s
WC. V každém AP jsou 2 klimatizační jednotky, které mají i režim topení. Na vyžádání
lze AP obsadit pouze 3 mi osobami. Za toto je účtován poplatek 1800 Kč/AP.
STRAVOVÁNÍ: vlastní, AP je plně vybaven pro možnost vaření...
MASÁŽE: Pro vaše bolavé nohy, záda a podobně bude připraven masér. Jednu masáž
základní masáž máte v ceně.
OSTATNÍ: Bude pro Vás připraveno několik typů tras na tréninkové jízdy. Pro každého
připravíme kvalitní mapu. Forma tréninku je na každém účastníkovi (délka, intenzita
apod.). Většinou se domluví skupinky podle výkonnosti s různými cíli. Vždy se schází
perfektní grupa, ve které si každý najde parťáka či skupinu na každodenní trénink.
Sjednejte si zdravotní připojištění na cesty do zahraničí.
KAŽDÝ ÚČASTNÍK SE MŮŽE TEŠIT NA SUPER AKCI od www.haven.cz
Petr Kordík, Sokolovská 328, Jičín 506 01, petr.kordik@centrum.cz
www.fitclubjicin.cz, www.jicinska50.cz, tel 00420 737 948 738

KONTAKT:

